Forretningsbetingelser for TabMenus.com v/ KoBu Solutions I/S
1. Anvendelsesområde
Følgende forretningsbetingelser gælder for enhver aftale indgået mellem restauratøren og KoBu Solutions I/S
(firmaet bag tabMenus.com) – i det følgende benævnt KoBu Solutions.
En konkret afvigelse er kun gyldig med skriftlig accept af KoBu Solutions.

2. Aftalers indgåelse
Aftaler om levering af ydelser indgås altid på baggrund af et forudgående tilbud godkendt af restauratøren.
Ved indgåelse af aftale, lægger restauratøren et depositum på kr. 1.000,- for oprettelse af det digitale menukort.

3. Kundens forpligtelser
Restauratøren forpligter sig ved aftalens indgåelse, til at betale et abonnement på 4% ex moms af al omsætning
genereret gennem TabMenus.

4. Betaling
Betalingsbetingelser aftales normalt i forbindelse med afgivelse af tilbud på konkret opgave. Såfremt særskilt
aftale ikke er indgået herom, gælder betalingsbetingelsen 14 dage netto.
Depositum på kr. 1.000 betales før påbegyndt arbejde. Dette depositum fratrækkes første indbetaling af
abonnement. Betaling af evt. hardware (printer, tablets, PC, bordskilte etc.) betales på forhånd eller i rater
alt efter aftale.
Abonnement på 4% ex moms af omsætning genereret gennem TabMenus, faktureres månedligt eller efter
aftale til KoBu Solutions. Dette såfremt restauratøren benytter sig af egen indløsningsaftale (fysisk terminal
eller digitalt).
Betaler restauratøren ikke forfaldne beløb senest 14 dage efter forfaldsdagen, påløber der uden varsel herom
morarenter fra forfaldsdagen, fastsat til 2% pr. påbegyndt måned med tillæg af et rentegebyr på DKK 100,00 pr.
rentenota. KoBu Solutions forbeholder sig ret til at overdrage fordringen til tredjepart i forbindelse med inkasso.
(Herunder registrering i RKI)
Ønsker restauratøren omvendt at benytte sig af KoBu Solutions’ indløsningsaftale udbetales omsætningen
minus det i aftalen indgåede abonnement på 4% ex moms) af KoBu Solutions I/S ugentligt eller efter aftale
til restauratøren.
KoBu Solutions ser sig berettiget til at hæve aftalen samt lukke for løsningen i tilfælde af manglende
overholdelse af betalingsbetingelserne.
Krav fra kundens side mod KoBu Solutions berettiger ikke kunden til at tilbageholde forfaldne beløb eller dele
heraf, ligesom kunden ikke er berettiget til at foretage modregning.
Fakturaer fremsendes via e-mail som PDF fil, medmindre andet er aftalt.

5. KoBu Solutions I/S’s forpligtelser
KoBu Solutions forpligter sig ved aftalens indgåelse at levere den aftalte løsning og evt. hardware.
KoBu Solutions har ikke ansvar for internettets funktionalitet og tilgængelighed i øvrigt.

6. Ejendomsret
De af KoBu Solutions leverede løsninger må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til tredjepart uden
KoBu Solutions’ skriftlige accept.
Ejendomsretten til de udviklede løsninger, herunder bl.a. cms-system og grafiske elementer tilhører KoBu
Solutions.

7. Overlevering
Overlevering foregår personligt af KoBu Solutions, og efterfølgende support af løsning foregår elektronisk
eller telefonisk, med mulighed for udvidet support som tilkøb.
Ved overlevering af løsning overdrages adgangskoder og hermed brugsretten af løsningen til restauratøren.

8. Ansvar/ansvarsbegrænsning
Restauratørens anvendelse af udviklede løsninger med tilhørende elementer sker i enhver henseende på eget
ansvar.
KoBu Solutions påtager sig ikke nogen form for ansvar for rigtighed, lovlighed etc. af de informationer, som
restauratøren afgiver til/modtager fra Internettet.
Såfremt restauratørens ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger/undladelser er skyld i, at KoBu
Solutions bliver pålagt erstatning, afgift eller bøde, er restauratøren forpligtet til at friholde KoBu Solutions for
disse.
KoBu Solutions påtager sig intet ansvar for forhold, som er uden for KoBu Solutions’ kontrol, det være sig
afbrydelser, forstyrrelser og/eller forsinkelser. Denne ansvarsbegrænsning er således udvidet i forhold til
sædvanlig force majeure.
KoBu Solutions er under ingen omstændigheder ansvarlig for en restauratørens drifts-, avance- og/eller andre
indirekte tab såfremt den leverede løsning fungerer som den skal.
Kobu Solutions er ikke ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til restauratørens
løsning.

9. Opsigelse og anden ophør
I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af løbende aftaler er KoBu Solutions berettiget til, uden
yderligere varsel, at opsige aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt.
Som væsentlig misligholdelse f.eks. nævnes:

•

kundens manglende betaling

•

lovstridige handlinger fra kundens side

•

kundens uretmæssige brug af KoBu Solutions I/S’s rettigheder

•

at kunden tages under konkursbehandling

•

at kunden anmelder betalingsstandsning

10. Værneting
Kunden erklærer sig bekendt med KoBu Solutions generelle forretningsbetingelser. Enhver tvist i anledning af
denne aftale skal afgøres efter dansk ret med sø- og handelsretten i København som værneting i første instans.

11. Ændring af betingelser
Forretningsbetingelser for TabMenus.com kan af KoBu Solutions I/S ændres med et varsel på 30 dage.

